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Titlul I. Regimul general al cadastrului  

şi publicităţii imobiliare 

 

Capitol I. Dispoziţii generale 
 

Art. 1.1) (1) Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar 
şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de impor-
tanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. 
Scopul acestui sistem este: 

a) determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice refe-
ritoare la imobile; 

b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare în baza 
actelor prin care s-au constituit, transferat, modificat sau stins aceste 
drepturi; 

c) susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare; 
d) contribuţia la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi 

facilitarea creditului ipotecar. 

(2) Cadastrul realizează descrierea proprietăţilor imobiliare şi 
reprezentarea lor în planul cadastral. 

(3) Cartea funciară cuprinde descrierea proprietăţilor funciare, cu 
arătarea drepturilor reale imobiliare. 

(4) Evidenţa imobilelor înscrise în planul cadastral şi în cartea 
funciară se actualizează la cererea persoanelor interesate sau la 
iniţiativa autorităţilor publice ori din oficiu. Autorităţile publice şi 
titularii de drepturi asupra imobilelor au obligaţia de a sprijini crearea 
şi actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a 
datelor şi informaţiilor deţinute. Autorităţile administraţiei publice 
locale sunt obligate să acorde sprijin informaţional, tehnic şi de altă 
natură, în limitele competenţelor, la crearea şi actualizarea sistemului 
de cadastru şi carte funciară. 

(5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege una sau mai 
multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei 
unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, 
aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul copro-

                                                
1) Art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 64/2010. 
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prietăţii, care se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie 
într-o carte funciară. 

(6) Entităţile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcţia şi 
proprietarul. 

(7) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren cu o singură cate-
gorie de folosinţă. Art. 2-3 

Art. 2.1) (1) Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administra-
tiv-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea 
de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp – şosele, 
ape, canale, diguri, căi ferate etc. –, care cuprinde unul sau mai multe 
imobile alăturate. 

(2) Prin sistemul de cadastru şi carte funciară se realizează: 
a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadas-

trale a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora 
pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi 
informatice; 

b) identificarea şi înregistrarea proprietarilor, a altor deţinători 
legali de imobile şi a posesorilor; 

c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru 
stabilirea corectă a obligaţii lor fiscale ale contribuabililor, solicitate 
de instituţiile abilitate. 

(3) Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a limitelor 
imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se înscriu în 
cartea funciară, precum şi numerele cadastrale ale acestora. Planul 
cadastral este actualizat de către inspectorii de cadastru din cadrul 
oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară. 

(4) Extrasul de plan cadastral reprezintă secţiunea din planul 
cadastral, cu reprezentarea imobilului şi a celor învecinate, a dimen-
siunilor laturilor acestuia, precum şi a datei ultimei actualizări a bazei 
de date grafice gestionate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară. 

Art. 3. (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, ca insti-
tuţie publică cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu, 

                                                
1) Art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 64/2010. 
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aflată în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin 
reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie 
şi preluarea activităţii privind publicitatea imobiliară de la Ministerul 
Justiţiei. 

(2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti se înfiin-
ţează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în conti-
nuare oficii teritoriale, ca unităţi cu personalitate juridică în subor-
dinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene 
de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a 
birourilor de carte funciară. Art. 3 

(3) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se înfiinţează 
birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare 
birouri teritoriale, în subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de 
organizare şi funcţionare, numărul, precum şi arondarea birourilor 
teritoriale pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu 
caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. 

(4) Se înfiinţează Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, 
Fotogrammetrie şi Teledetecţie ca unitate cu personalitate juridică în 
subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea Institutului de 
Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie. 

(5) Agenţia Naţională este condusă de un consiliu de administraţie 
format din 9 membri, incluzând reprezentanţi din sectorul public şi 
privat, numiţi exclusiv pe criterii de competenţă profesională, dintre 
care unul este directorul general al Agenţiei Naţionale şi preşedinte al 
consiliului de administraţie. 

(6) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general sunt 
numiţi şi revocaţi din funcţie de ministrul administraţiei şi internelor. 

(7) Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competenţele consiliu-
lui de administraţie şi ale directorului general se vor stabili prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale, care 
se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. 

(8)1) Directorul general este ordonator de credite şi reprezintă 
Agenţia Naţională pe plan intern şi internaţional. În îndeplinirea atri-
buţiilor şi responsabilităţilor, directorul general emite ordine cu carac-

                                                
1) Alin. (8) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 61 pct. 1 din Legea 

nr. 329/2009. 
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ter individual şi normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
Notă: A se vedea şi: 
- H.G. nr. 1210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţio-
nale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată (M. Of. nr. 386 din 
5 mai 2006), cu modificările şi completările ulterioare, infra, nr. 3. 
- Ordinul nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a servi-
ciilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
şi unităţile sale subordonate (M. Of. nr. 296 din 6 mai 2009); 
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2010 pentru 
aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 
ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (M. Of. nr. 574 
din 12 august 2010), infra, nr. 5; 
- Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 591/2010 pentru aprobarea organigramei Cen-
trului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie 
şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară (M. Of. nr. 587 din 19 
august 2010). 
 

Capitol II. Organizarea activităţii  
de cadastru 

 
Art. 4. Agenţia Naţională are următoarele atribuţii principale: 
a) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi 

asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la 
nivelul întregii ţări; 

b) controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, 
geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări; 

c) elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee 
şi metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Euro-
pene, conform progreselor ştiinţifice şi tehnice în domeniul cadas-
trului, geodeziei, cartografiei şi publicităţii imobiliare; 

d) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări 
de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe 
teritoriul României, în condiţiile legii speciale care reglementează 
înfiinţarea uniunii profesionale a acestora; 
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e)1) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi 
cartografie, precum şi baza de date a sistemului integrat de cadastru şi 
carte funciară; 

f) asigură, în condiţiile legii, executarea, completarea, moderni-
zarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale; 

g) asigură executarea şi actualizarea hărţilor oficiale; 
h) avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, 

ghidurilor şi al altor documente cartografice destinate uzului public; 
i) pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii intere-

sate, în condiţiile legii, situaţii statistice de sinteză privind terenurile şi 
construcţiile; 

j) îndeplineşte sarcinile ce rezultă din angajamentele internaţionale 
în domeniul său de activitate; 

k) participă la organizarea şi coordonarea măsurătorilor în vederea 
aplicării legilor funciare; 

l) avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari în 
specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitu-
dinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanţelor de judeca-
tă. Avizele menţionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza 
unui regulament comun, elaborat de Agenţia Naţională şi Ministerul 
Justiţiei; 

m) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, 
se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului 
dreptului ori a celorlalte persoane interesate; 

n) asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de 
carte funciară; 

o) asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, 
interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil; 

p) asigură formarea şi specializarea personalului de specialitate 
prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenţiei 
Naţionale, instituţie fără personalitate juridică; 

p1)2) realizează şi actualizează registrul electronic naţional al no-
menclaturilor stradale. Registrul naţional al nomenclaturilor stradale 
constituie documentul unitar de evidenţă în care sunt înscrise nomen-
claturile stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor; 
                                                

1) Lit. e) şi p) de la art. 4 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 3 din 
O.U.G. nr. 64/2010. 

2) Lit. p1) şi p2) de la art. 4 au fost introduse prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 64/2010. 
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p2) realizează şi întreţine geoportalul INSPIRE al României şi 
asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comu-
nităţii Europene, îndeplineşte alte atribuţii care îi revin prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale 
pentru informaţii spaţiale în România. 

r) îndeplineşte şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea spe-
cifică. 

Art. 41.1) (1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a con-
siliului local, se organizează pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa 
primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a 
numărului administrativ. 

(2) Registrul naţional al nomenclaturilor stradale este administrat 
de Agenţia Naţională.  

Art. 5. (1) Atribuţiile şi răspunderile oficiilor teritoriale, precum şi 
ale Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi 
Teledetecţie se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţio-
nare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agen-
ţiei Naţionale. 

(2) Recepţia lucrărilor, executate de persoanele fizice şi juridice 
autorizate în condiţiile art. 4 lit. d), se realizează de către Agenţia 
Naţională sau de oficiile teritoriale, după caz. 

(3)2) Informaţiile înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi 
carte funciară pot fi redate şi arhivate sub formă de înregistrări, pe 
suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. 
Acestea au aceleaşi efecte juridice şi forţă probantă echivalentă cu cea 
a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate. 

(4)3) Administrarea bâzei de date prevăzute la alin. (3) se reali-
zează de către Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale. Consultarea 
electronică a situaţiei juridice a unui imobil se poate face de către 
public utilizând datele de identificare ale imobilului. 

(5) Cererile electronice de înscriere şi pentru obţinerea de informa-
ţii vor putea fi înregistrate şi procesate cu efecte juridice echivalente. 

                                                
1) Art. 41 a fost introdus prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 64/2010. 
2) Alin. (3) al art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. 

nr. 64/2010. 
3) Alin. (4) şi (5) de la art. 5 au fost introduse prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 64/2010. 

Art. 41-5
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Comunicările încheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri 
se pot face şi în format electronic, în condiţiile Legii nr. 455/2001 pri-
vind semnătura electronică. 

Art. 6. Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al sigu-
ranţei naţionale pot executa, cu mijloace proprii, lucrările de cadastru, 
geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi cartografie 
necesare apărării ţării şi păstrării ordinii publice, conform normelor 
tehnice ale Agenţiei Naţionale. Art. 6-8 

Art. 7. Datele geodezice şi cartografice interesând apărarea ţării, 
ordinea publică şi siguranţa naţională se păstrează, după caz, de către 
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Servi-
ciul de Informaţii Externe şi persoanele juridice din sectorul de 
apărare. 

Art. 8. (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei 
Naţionale şi ale unităţilor subordonate se asigură integral din venituri 
proprii. 

(2) Veniturile proprii se constituie din: 
a) încasări din servicii prestate; 
b) tarife stabilite conform actelor normative; 
c) închirieri de spaţii şi aparatură; 
d) donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii; 
e) dobânzi aferente disponibilităţilor din conturi şi din depozite; 
f) alte venituri. 
(3) Tarifele şi încasările prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) nu sunt 

purtătoare de T.V.A. şi se deduc din taxa notarială de timbru, fiind 
incluse în cazul operaţiunilor de publicitate imobiliară în taxa nota-
rială de timbru, pentru actele translative ale dreptului de proprietate 
sau constitutive ale dezmembrămintelor acestuia; aceste tarife nu pot 
depăşi 80% din valoarea taxei notariale de timbru. 

(4) În cazul serviciilor de publicitate imobiliară pentru care nu se 
percepe taxă de timbru, tarifele se vor stabili prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. 

(5) Taxele de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii 
publici în numele Agenţiei Naţionale şi pe chitanţierele puse la dispo-
ziţie de către aceasta pe baza unei negocieri între Agenţia Naţională şi 
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Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi care va face obiectul pro-
tocolului de colaborare. 

(6) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliară pot fi încasate 
şi de alte instituţii sau persoane, în baza protocoalelor de colaborare 
încheiate cu Agenţia Naţională. Art. 8 

(7) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează prin ordin al 
ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Consiliului de 
administraţie al Agenţiei Naţionale. 

(8) Veniturile încasate se virează în contul Agenţiei Naţionale 
deschis la Trezoreria Statului. 

(9) Agenţia Naţională poate colabora cu persoane fizice şi juridice 
române sau străine de specialitate, în condiţiile legii, pentru realizarea 
unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de 
activitate. 

(10) Agenţia Naţională poate contracta credite bancare în con-
diţiile prevăzute de lege. 

(11) Agenţia Naţională întocmeşte anual bugetul de venituri şi 
cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(12) Excedentele anuale se reportează în anul bugetar următor. 
(13) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţio-

nală, îşi va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiec-
tului cadastrului şi publicităţii imobiliare, finanţat prin împrumut de la 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), şi a 
celorlalte acorduri internaţionale ce implică împrumuturi nerambursa-
bile sau garanţii de la stat, asumate anterior de Oficiul Naţional de 
Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de 
la Ministerul Justiţiei. 

(14) Agenţia Naţională va face toate demersurile necesare amendă-
rii acordurilor de împrumut internaţionale pentru a se realiza înlocui-
rea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Mi-
nisterului Justiţiei cu Agenţia Naţională. 

(15)1) Se instituie Programul naţional de înregistrare a proprietă-
ţilor imobiliare, care se realizează pe baza planului multianual propus 
de Agenţia Naţională şi aprobat de Guvern. Finanţarea cheltuielilor 
                                                

1) Alin. (15) şi (16) de la art. 8 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I  
pct. 8 din O.U.G. nr. 64/2010. 
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privind realizarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi se aprobă într-un 
program, anexă la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

(16) Organele şi autorităţile administraţiei publice centrale, unită-
ţile administrativ-teritoriale, precum şi alte persoane fizice şi juridice 
interesate, care au resurse financiare pentru realizarea Programului 
naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, în afara planului 
aprobat de Guvern, încheie protocoale de colaborare cu Agenţia 
Naţională cu privire la caietul de sarcini, modalităţile de avizare, de 
verificare, de recepţie şi de înscriere în cartea funciară, precum şi cu 
privire la utilizarea acestor informaţii. 

(17)1) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire 
a contractelor de lucrări de specialitate sunt avizate pentru confor-
mitate de Agenţia Naţională înainte de iniţierea procedurilor de achizi-
ţie publică. Autoritatea contractantă efectuează recepţia lucrărilor de 
specialitate numai după avizarea pentru conformitate, verificarea şi 
recepţia acestora de către Agenţia Naţională. Autorităţile contractante 
nu fac plăţi pentru lucrările de specialitate întocmite fără respectarea 
celor menţionate anterior. Avizarea pentru conformitate şi recepţia 
lucrărilor de specialitate se solicită oficiului teritorial, în cazul lucră-
rilor care privesc teritoriul unui singur judeţ, sau Agenţiei Naţionale, 
în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judeţe. 

 
Notă: A se vedea şi: 
- Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară nr. 601/2008 privind aprobarea Protocolului-cadru de 
colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imo-
biliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea cadastrului 
general (M. Of. nr. 823 din 8 decembrie 2008);  
- Ordinul viceprim-ministrului şi ministrului administraţiei şi internelor  
nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agen-
ţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subor-
donate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de 
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei (M. Of.  
nr. 253 din 16 aprilie 2009), astfel cum a fost modificat prin Ordinul 
ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2010 (M. Of. nr. 572 din 12 
august 2010), infra, nr. 13. 

                                                
1) Alin. (17) de la art. 8 a fost introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 64/2010. 
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- Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară nr. 309/2010 pentru aprobarea Protocolului de colaborare 
încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi 
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efec-
tuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi com-
pletările ulterioare (M. Of. nr. 475 din 9 iulie 2010), infra, nr. 15. 
 

Capitolul III. Organizarea lucrărilor  

de înregistrare sistematică în cadastru  

şi în cartea funciară1)
 

 
Art. 9.2) (1) Funcţia tehnică a cadastrului se realizează prin deter-

minarea limitelor dintre imobilele învecinate, pe bază de măsurători. 
Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, nume-
rică, fotogrammetrică sau combinate. Art. 9-10 

(2) În cadrul funcţiei economice a cadastrului se evidenţiază ele-
mentele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor 
sau, după caz, a impozitelor ori taxelor pe aceste imobile. 

(3) Funcţia juridică a cadastrului se realizează prin identificarea 
deţinătorilor imobilelor şi înscrierea în cartea funciară. 

Art. 10.3) (1) Începerea lucrărilor tehnice de cadastru se stabileşte 
prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi cuprinde identificarea 
sectoarelor cadastrale. La nivelul unităţii administrativ-teritoriale, 
etapele procesului de cadastru constau în: 

a) înştiinţarea proprietarilor sau a posesorilor privind începerea 
lucrărilor; 

b) identificarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale, delimita-
rea şi marcarea hotarelor administrative ale acestora; 

c) stabilirea sectoarelor cadastrale; 

                                                
1) Denumirea Capitolului III este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 10 

din O.U.G. nr. 64/2010. 
2) Art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G.  

nr. 64/2010. 
3) Art. 10 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G.  

nr. 64/2010. 
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d) identificarea amplasamentelor imobilelor în cadrul sectoarelor 
cadastrale; 

e) identificarea titularilor drepturilor reale şi a posesorilor, precum 
şi preluarea copiilor actelor juridice doveditoare; 

f) înregistrarea neînţelegerilor între proprietarii învecinaţi cu pri-
vire la hotare; Art. 10 

g) recepţia documentelor tehnice cadastrale de către oficiile terito-
riale; 

h) publicarea documentelor cadastrale; 
i) soluţionarea contestaţiilor de către oficiul teritorial; 
j) modificarea conţinutului documentelor tehnice cadastrale, în 

urma soluţionării contestaţiilor, şi actualizarea evidenţei conform 
lucrărilor de înregistrare realizate după perioada de afişare; 

k) deschiderea noilor cărţi funciare; 
l) închiderea vechilor evidenţe, prin ordin al directorului general al 

Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I; 

m) comunicarea încheierii de înscriere, a extrasului de carte fun-
ciară pentru informare, precum şi a extrasului din noul plan cadastral; 

n) arhivarea documentelor care stau la baza lucrărilor de cadastru 
şi înscrierea în cartea funciară. 

(2) Lucrările tehnice de cadastru se realizează utilizându-se repre-
zentarea grafică a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum 
şi a limitelor intravilanelor, deţinute de oficiile teritoriale. Hotarele 
unităţilor administrativ-teritoriale sunt delimitate şi marcate de către 
comisia de delimitare, stabilită în acest scop prin ordin al prefectului. 
Delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale se face prin materiali-
zarea la teren a limitelor recunoscute de către acestea, în condiţiile 
legii. Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de deli-
mitare se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, 
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(3) Modificarea limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ-
teritoriale priveşte înfiinţarea, reînfiinţarea sau reorganizarea unităţilor 
administrativ-teritoriale, care se organizează potrivit legii. 
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Art. 11.1) (1) Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale, pentru fiecare sector cadastral 
în parte, şi evidenţiază situaţia reală constatată de comisia care a 
desfăşurat lucrările de specialitate. Documentele tehnice sunt: 

a) planul cadastral; Art. 11 
b) registrul cadastral al imobilelor cuprinse în sectorul cadastral; 
c) opisul alfabetic al proprietarilor imobilelor din sectorul cadastral. 
(2) Primarul unităţii administrativ-teritoriale în care se desfăşoară 

lucrările de cadastru are obligaţia să înştiinţeze deţinătorii imobilelor, 
prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligaţia 
acestora, respectiv: 

a) de a permite accesul specialiştilor să execute măsurătorile; 
b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile; 
c) de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care 

realizează lucrările de specialitate. 
(3) Dacă deţinătorii imobilelor nu se prezintă, identificarea limi-

telor se va face în lipsa acestora. Primarul unităţii administrativ-terito-
riale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specia-
litate al acestuia, furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor 
date şi informaţii cuprinse în: 

a) registrul agricol; 
b) registrul de rol nominal unic; 
c) nomenclatura stradală; 
d) listele cuprinzând următoarele date. numele, prenumele, codul 

numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa 
domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa 
sediului şi codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de 
înregistrare, în cazul persoanelor juridice; 

e) orice alte informaţii şi evidenţe care ar putea fi necesare reali-
zării lucrării de specialitate. 

(4) Comisia care efectuează lucrările de cadastru la teren este 
formată din reprezentanţi ai persoanei autorizate să execute lucrări de 
cadastru, un inspector de cadastru, un registrator de carte funciară din 
cadrul oficiului teritorial şi un reprezentant al unităţii administrativ-
teritoriale. Componenţa nominală va fi stabilită prin ordin al directo-

                                                
1) Art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G.  

nr. 64/2010. 
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rului general al Agenţiei Naţionale, la propunerea instituţiilor impli-
cate. 

(5) Reprezentanţii persoanei autorizate să execute lucrări de 
cadastru efectuează lucrarea tehnică, care constă în identificarea şi 
măsurarea imobilelor şi prelucrarea datelor obţinute. 

(6) Primarul unităţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifică 
deţinătorii imobilelor şi pune la dispoziţie informaţiile şi evidenţele 
necesare deţinute de primărie. 

(7) Inspectorul de cadastru verifică lucrările la teren executate de 
către persoanele autorizate. 

(8) Registratorul de carte funciară: 
a) verifică actele juridice puse la dispoziţie de deţinători; 
b) determină în vederea înscrierii drepturile de proprietate, copro-

prietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrângerile privi-
toare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce 
grevează bunul imobil, precum şi orice fapt sau raport juridic; 

c) atestă posesia exercitată asupra imobilelor. 

(9) Pentru persoanele fizice, listele prevăzute la alin. (3) lit. d) se 
asigură de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor, la solicitarea primarilor. 

Art. 111.1) (1) În cazul în care proprietarul nu este identificat, dar 
există posesor, înscrierea posesiei asupra imobilelor se face în baza 
următoarelor documente: 

a) declaraţia autentică a celui în cauză sau, la nivelul comunelor 
unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici, declaraţia celui în 
cauză, cu legalizarea semnăturii făcută de către secretarul comunei; 

b) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în 
registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale, eliberat de primarul 
unităţii administrativ-teritoriale; 

c) certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi 
alte venituri ale bugetului local. 

(2) Pentru imobilele ai căror proprietari sau posesori nu pot fi 
identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de cadastru se 
vor deschide cărţi funciare cu menţiunea «proprietar neidentificat». În 

                                                
1) Art. 111 – 113 au fost introduse prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 64/2010. 

Art. 111
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acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, 
în baza unei documentaţii care va cuprinde: 

a) identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a 
certifica faptul că imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel 
din plan; 

b) actul care atestă dreptul de proprietate; 
c) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în 

registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale, eliberat de primarul 
unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil. 

Art. 112. (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se 
afişează, prin grija oficiului teritorial, la primăria unităţii admi-
nistrativ-teritoriale în cauză. Titularii sarcinilor înscrise în registrele 
de transcripţiuni şi inscripţiuni vor solicita reînnoirea înscrierii aces-
tora în cărţile funciare, în termen de 30 de zile de la afişare. Prin 
sarcini se înţelege ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile 
şi orice acte juridice înscrise în registrele de inscripţiuni. 

(2) Cererile de rectificarea documentelor tehnice ale cadastrului se 
formulează în termen de 30 de zile de la afişare, în scris, şi sunt înso-
ţite de documente doveditoare. Oficiul teritorial soluţionează cererile 
de rectificare prin încheiere de carte funciară, în termen de 30 de zile 
de la depunere. Pentru soluţionarea cererilor de rectificare, reprezen-
tanţii persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru cooperează cu 
primăria şi cu oficiul teritorial. 

(3) Înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea 
lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral şi după expirarea 
termenului de soluţionare a contestaţiilor, în baza unui regulament 
aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Direc-
torul general al Agenţiei Naţionale poate emite instrucţiuni cu privire 
la modul de lucru în cadrul lucrărilor de cadastru. 

Art. 113. (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, 
registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi orice alte 
evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru 
sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral şi noile cărţi fun-
ciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot 
fi consultate pentru istoric. Identificarea şi numerotarea imobilelor cu-
prinse în actele de proprietate şi planuri anterioare realizării cadastru-
lui şi deschiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea. 

Art. 112-113
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(2) Cuprinsul cărţilor funciare şi al planului cadastral se dovedeşte 
cu copia sau cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui 
imobil faţă de alte imobile se face numai cu extrasul din planul 
cadastral. 

Art. 12.1) Registrul cadastral al imobilelor şi planul cadastral stau la 
baza completării sau, după caz, a întocmirii din oficiu a cărţilor fun-
ciare, la finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul sectoarelor 
cadastrale. Un exemplar din planurile şi registrele cadastrale se 
transmite cu titlu gratuit unităţilor administrativ-teritoriale. 

Art. 13. Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale din subordine au 
obligaţia de a furniza, la cerere, organelor abilitate evidenţele necesare 
stabilirii valorii de impunere. Art. 12-16 

Art. 14. Completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de 
utilizare a reţelei geodezice naţionale necesare întocmirii şi ţinerii la zi 
a planurilor cadastrale şi hărţilor topografice se realizează sub coor-
donarea Agenţiei Naţionale. 

Art. 15. Oficiul teritorial controlează, avizează şi recepţionează, 
după caz, lucrările de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie. 

Art. 16. Modul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de spe-
cialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi carto-
grafiei se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin al directorului 
general al Agenţiei Naţionale, cu consultarea uniunii profesionale 
înfiinţate prin lege specială. 

 
Notă: A se vedea Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 108/2010 privind aprobarea Regu-
lamentului de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din 
domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al 
cartografiei (M. Of. nr. 233 din 9 aprilie 2010). 
 
 
 
 
 

                                                
1) Art. 12 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.U.G.  

nr. 64/2010. 


